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Benefiční akce Rockové léto
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Akce ARCUS – OC a významné události
BENEFIČNÍ AKCE ROCKOVÉ LÉTO 2011

Ve dnech 16. 7. 2011 a 27. 8. 2011 se uskutečnily benefiční akce Rockové léto na
podporu ARCUS - ONKO CENTRA
V sobotu dne 16. 7. 2011 se uskutečnila již tradiční benefiční akce Rockové léto na
podporu ARCUS - ONKO CENTRA. Akce byla zahájena v areálu Olše na Července v 16
hod. V programu vystoupily rockové skupiny Storn, Harlej, R.I.B., Stracené Ráj, Orchidea,
Venefica, Ramayana a Trifid. Všechny kapely se zřekly honoráře. Záštitu nad akcí převzalo město Červenka. Akce se zúčastnil také pan starosta Jaroslav Vlk, který přivítal s paní
Janou Koželskou, předsedkyní představenstva ARCUS - ONKO CENTRA, účastníky benefiční akce. Počasí akci konečně přálo a více než 1200 účastníků si mohlo poslechnout
kvalitní rockovou hudbu až do konce akce do 3hod. rána 17.7.2011.
Moc děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a podpořili ji. Bez mediální podpory by
tato akce nebyla možná a proto součástí bylo oslovení České tiskové kanceláře v Praze,
která pomohla předat informace regionálním sdělovacím prostředkům. Také jsme připravili články a podklady pro natáčení do rozhlasu. Natočili jsme krátké vysílání v rozhlase a také jsme konzultovali články s novináři. Rádio Čas natočilo krátký spot s pozvánkou na naši akci, kterou vysílalo 5x denně již týden před akcí.
Tato benefiční akce na Litovelsku pomohla občanům se dozvědět o činnosti našeho občanského sdružení.

Sponzoři benefiční akce

Obecní úřad Červenka / TJ Sokol Červenka / Kapela STORN / kapela HARLEJ / kapela
R.I.B. / kapela STRACENÉ RÁJ / kapela ORCHIDEA / kapela VENEFICA / kapela RAMAYANA
/ kapela TRIFID / OSA / Pivovar STAROBRNO, Pivovar Litovel / Maso uzeniny Makovec /
paní Makovcová M + M / paní Urbanová / potraviny Litovel / Potraviny Jašková / Id pásky
/ Hanácká kyselka / TETA Litovel / starosta Jaroslav Vlk / místostarosta Soňa Cinegrová /
Hasiči Ješov, Červenka, Tři dvory / manželé: Pluskalovi, Vyroubalovi, Krbcovi, Mlčochovi,
Ševčíkovi / jednotlivci: Libuše Tauchmanová, Jaroslava Machová, Josef Koutný, Zdena
Koutná, Denisa Vařeková, Vladimír Vařeka ml., Marcela Vařeková, Kamil Typner, Miluše
Havlisová, Antonín Zavadil, Jarmila Daňková, Aneta Doláková, Tomáš Svačina , Zdenek
Kubát, Vladimír Navrátil, Petra Vošalíková, Iva Parzyková, Lukáš Motal, Petr Vyroubal
Mediální partner RÁDIO ČAS
Zdravé město Prostějov, PROFIT, Město Litovel / Turistické informační centrum Konice
Zvuk: Kamil Rozsypal
Těmto patří poděkování za pomoc formou služeb a za materiální pomoc.

Další benefiční akce pod názvem Rockové léto proběhla opět na
Července 27. 8. 2011.
Benefiční akce dne 27. 8. 2011 na Července byla super, až na to nevydařené počasí, ale i přesto všechny kapely vystoupily a suprově odehrály :) a tím myslím opravdu
všechny! Nejvíce na koho sem byla zvědavá byla kapela Titanic, o kterém tu psali daní
jednotlivci určité názory a je mi jedno jak to doopravdy je. Můj názor a néé jen můj, je
takový, že včerejší podání Titaniců bylo úžasnéé, protože to co předvedli... byla kráása :)..
Myslím, že na názvu nesejde, ale důležité je to, co kapela předvede a jak odehraje.. tím
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chci říct, že i kdyby se jmenovali bůhví jak, tak
stejně své fanoušky neztratí, protože každý si
raději pojede poslechnout pořádnou hudbu!!
Takže jakmile tihle kluci budou hrát někde poblíž, tak se na ně hned jedu podívat!! Opravdu
byli suprovíí, takže kdo je ještě neslyšel, tak by
to měl napravit.
Denisa Vařeková
Sponzoři akce:
Obecní úřad Červenka / TJ Sokol Červenka /
Kapela Titanic / Kapela Pandora / Kapela Doga
/ Kapela Kraken / Kapela Herrgott / Kapela Vinný střik / Kapela Calibos / OSA / Pivovar STAROBRNO, Pivovar Litovel / paní Urbanová ? potraviny Litovel / Id pásky / Mohelnická pekárna
/ VESTA / Pekařství Vašíček / starosta Jaroslav
Vlk / Hasiči Uničov a Červenka
Mediální partner RÁDIO ČAS
Zdravé město Prostějov, Město Litovel, Mikroregion Litovelsko / Turistické informační centrum Konice
manželé: Balatkovi, Mlčochovi, Pleskalovi, Zbořilovi
jednotlivci: Libuše Tauchmanová, Josef Koutný, Zdena Koutná, Denisa Vařeková, Marcela Vařeková, Miluše Havlisová, Antonín Zavadil, Jarmila Daňková, Tomáš Svačina ,Vladimír Navrátil, Ing.Václav Mašek a Helena Strejcová, Miroslav Papík, Jan Fojtanik
Zvuk Kamil Rozsypal
Těmto patří poděkování i dalším, kteří nechtěli být zveřejněni, za pomoc formou
služeb a za materiální pomoc.

Termíny benefičních akcí v roce 2012

I v roce 2012 plánuje ARCUS – ONKO CENTRUM uspořádat dvě benefiční akce na
Července (na hlavní trase Praha–Olomouc) pod názvem Rockové léto ve dnech 14. 7.
2012 a 1. 9. 2012. Dobrovolníci se již nyní mohou hlásit u Jany Koželské na mobil: 777
761 717 ( Vodafone) nebo 603 533 288 ( T-Mobile) nebo Vladimíru Vařekovi na mobil:
777 617 172 ( Vodafone).

Úmrtí
I v tomto roce nás opustily pacientky, které jste znaly z našich akcí:

PhDr. Tamara Cenková, Jana Bártlová, Marie Slováčková.
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Budou nám všem, kteří jsme je znali, chybět.

		

V srdcích nám však zůstanou.

Obnovená premiéra dokumentu O neumírání

Před dvanácti lety Alena Činčerová natočila dokument O neumírání, který měl v
tomto roce obnovenou premiéru, která byla v úterý 16.srpna večer ve 21.55 na ČT 2
a ve čtvrtek 18. 8. dopoledne v 9.40 a na ČT 2.
Více na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680
-inventura-febia/211562261500033-o-neumirani-a-zazracnem-vyleceni/
Paní Alena Činčerová se pokusila vystopovat další osudy všech hlavních protagonistů a tady je výsledek:
Stanislav Chmelík stále hraje na saxofon, nejraději jezdí na trampské potlachy a do
Chorvatska. Transplantované ženské srdce mu bije v hrudi už 18 let.
Pavel Maurer, který se na sebe už díval shora, je dnes vyhlášený gurmán, úspěšný
vydavatel a organizátor akcí pro milovníky dobrého jídla.
Lubomír Jelínek, prezident Společnosti dialyzovaných a transplantovaných, žije už
30 let bez vlastních ledvin. Je potřetí ženatý a vloni mu transplantovali již třetí ledvinu,
ale jeho tělo ji nepřijalo.
Transplantace ledviny, kterou jsme natáčeli, se zdařila. Rudolf Eliáš žil s darovaným
orgánem ještě dalších šest let.
Panu Novotnému, který čekal na transplantaci srdce se dvěma mobily stále při
sobě, nakonec srdce transplantováno nebylo, protože se jeho zdravotní stav zlepšil.
Jiří Šmíd stále závodí na lyžích i na inlinech a transplantovaná ledvina mu dobře
slouží sedmnáctý rok.
Jana Koželská stále pomáhá lidem s rakovinou, vede ARCUS – ONKO CENTRUM a
získala i cenu Olgy Havlové.
Její dcera Anička, která jako dítě při léčbě leukémie ztratila zájem o život, dnes miluje teplo moře a pohodu, a proto žije na Sardinii.
Miroslav Papík, který před sedmnácti lety podepsal souhlas s operací nádoru na
mozku i přesto, že ji pravděpodobně nepřežije, žije v České Lípě a pracuje jako záchranář na Máchově jezeře.
Pan Josef, který říkal, že když je člověk na dně, musí myslet na duši, nestačí jen nacpat se chlebem..., podlehl úrazu po epileptickém záchvatu.
Andrea Rosová, černovlasá dívka plná optimismu, která chtěla pracovat, procestovat Asii a jednou mít miminko, svůj boj o život prohrála.
Jakub Vyšehradský, kterého kdysi motivovalo uzdravení Maria Lemieux, hokejisty
se stejnou diagnózou, je dnes šťastně ženatý.
Jiří Kubíček měl v době našeho natáčení devadesát dva roky a chtěl se dožít stovky.
To se mu nepodařilo. Odešel v roce 2000.
Karolína Protivová, tehdy devětadevadesátiletá dáma, se stovky dožila. Oslavila dokonce ještě i stoprvní narozeniny.
Marie Rešlová, usměvavá babička, která dělala nejlepší lívance na světě, si přála,
aby jednou šla spát v dobré náladě a ráno už nevstala. Přání se jí přesně vyplnilo. Naposledy usnula v roce 2003. Bylo jí devadesát pět let.
Vlastimil Brodský, který říkal, že ta paní s kosou na něj nemá čas, jí vyšel dobrovolně
naproti 20. dubna 2002. Bylo mu osmdesát dva let.
Jiří Suchánek, vášnivý cyklista, který se dvěma endoprotézami ujel na kole 20 000
km ročně, jezdí na kole dál. Jen má na něm pro jistotu dvě přídavná kolečka. Je mu jednadevadesát.
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Mezinárodní onkologický kongres Znojmo 2011

Ve dnech 14.-15. 10. 2011 pořádalo občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM
a TCmedicus, veřejně prospěšná společnost Znojmo, Vinohrady již VI. Ročník Mezinárodního onkologického kongresu ve Znojmě v Louckém klášteře.
Tato každoroční akce byla výjimečná nejen účastí předních odborníků na onkologickou problematiku z ČR, SR a Rakouska, ale zejména tím, že se zde setkali přední odborníci, lékaři a zdravotní sestry s pacienty a laiky zajímajícími se o onkologickou
problematiku. Náplní odborných přednášek byly nejen poslední poznatky z léčení onkologických pacientů, ale také otázky prevence, poznatky z užití nových vyšetřovacích
metod, psychologie onkologických pacientů a jejich příbuzných a mnoho dalších.
Vzhledem k tomu, že se kongres odehrával v historické budově Louckého kláštera, kde
rovněž sídlí firma Znovín Znojmo a.s., bylo každoročním zpestřením vinařský doprovodný program organizovaný touto firmou.
Akce byla pro zdravotnické pracovníky zařazena do celoživotního vzdělávání a byla jak
pro lékaře, tak pro zdravotní sestry řádně akreditována. Pravidelnými partnery kongresu bylo město Znojmo a další sponzoři viz program.
MUDr. Dalibor Štambera, prezident kongresu
Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS-ONKO CENTRUM
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Odborný program
VI. Ročníku onkologického kongresu ve Znojmě 14.10. - 15.10.2011
Pátek 14. 10. 2011
MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik ČR, Výživa a onkologická onemocnění
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.,(ČR), ekonomické aspekty chirurgické terapie onkologických pacientů a chemoterapie
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.,(ČR), Nádory prsu v číslech a odkaz na Metodu Mama
Care
MUDr. Václav Rýznar, MUDr. Martin Kašpar, (ČR), Chirurgická terapie karcinomu prsu
MUDr. Miloš Štefl, PhD, (ČR), Onkologická onemocnění v ORL
MUDr. Dalibor Štambera,(ČR), Preventivní programy zdravotních pojišťoven a jejich přínos pro včasnou diagnostiku nádorových onemocnění
MUDr. Petr Libus, (ČR) – SPET/CT karcinoidu a GEP
MUDr. Ľ. Bezák (SR) – Rádioterapia nezhúbných ochorení
MUDr. D. Struppl, (ČR), Roboticky asistovaná chirurgie – nástroj účinné chirurgické léčby
onkologických onemocnění
MUDr. Ivan Kolombo – FEBU, (ČR), Da Vinci chirurgie v urologii a její onkologické aspekty
prof. MUDr. R. Pilka (ČR), Da Vinci chirurgie v gynekologii a její onkologické aspekty
Sobota 15. 10. 2011
Dr. Med. Armin Weisshaupt (Rakousko), Softwarová podpora koordinace postupů při sledování a léčbě nádorových onemocnění v rámci sdružených zdravotnických zařízení spolkové země.
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Mgr. Danka Halečková (SR), Možnosti lázeňské terapie u onkologických pacientů
Bc. Holanová, Součková (ČR) – Domácí hospitalizace a komplexní péče u onkologicky
nemocných
Prof. MUDr. Vlastimil Válek, PhD, (ČR), Rentgenologické možnosti diagnostiky nádorových onemocnění, diagnostika Hepatocelulárního karcinomu
PhDr. Martin Kořán(ČR), Význam psychologické péče o onkologické pacienty
prof. MUDr. Oskar Andrýsek, Dr.Sc. (ČR), Mýty, nevědecké postupy a prostředky
MUDr. Richard Pikner, PhD, (ČR), Vitamin D- hormon, který potřebujeme
Prof. MUDr. Pavel Pafko, CSc., (ČR), Chirurgie nádorů dýchacích cest
MUDr. Jan Lesenský (ČR) - Prof. MUDr. Pavel Dungl, MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc., Kostní
sarkomy , jejich diagnostika a terapie
MUDr. Alžbeta Molnárová, (SR), Rádioterapia v komplexnej liečbe onkologických ochorení
MUDr. Marie Špalková (ČR), Umíme opravdu léčit nádorovou bolest u onkologicky nemocných ?
MUDr. Katarina Slatinová(ČR), Tumory močového měchýře
Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD, (ČR), Dětský pacient v onkologii
Program zakončila Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS – OC a
MUDr.Dalibor Štambera., prezident kongresu.
Kongresu se zúčastnili onkologičtí pacienti, lékaři a zdravotní sestry v počtu 146.
Poděkování patří nejen organizátorům a přenášejícím a sponzorům, bez nichž by tato
akce nebyla, ale také všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s registraci, občerstvením a dopravou.
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Záštitu nad kongresem převzal hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Michal Hašek
Mecenáš: Dr. D. Altenburg-Pesta Kohl
Sponzoři:

Farmak a. s.

Mezinárodní onkologický kongres 2012
Termín Mezinárodního onkologického kongresu v roce 2012 je stanoven od 5.10.
do 6.10. 2012 v Louckém klášteře ve Znojmě. Proto sledujte naše stránky www.arcusoc.org , kde bude registrace, všeobecné informace a program kongresu. Foto z kongresu 2011 naleznete tamtéž.
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Pobyty v roce 2011

Občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM i v roce 2011 zrealizovalo tyto ozdravné
a rekondiční pobyty:
Termín pobytu

Místo pobytu

Pobytu
se zúčastnilo osob

23. 03.-02. 04.

ČR – Karlovy Vary

15

07.04.-17.04.

Jizerské hory- Montanie - Desná .Souš

12

10.06. - 19.06.

Chorvatsko – Makarská- penzion Ribar

23

26.08.-04.09.

Chorvatsko-VODICE – Severní Dalmácie

7

26.08.-04.09.

Francouzská Riviéra, Port Grimaund

23

16.09. – 25.09.

Švýcarské Alpy, Melchtal

44

25. 10.-04. 11.

ČR – Karlovy Vary

45

CELKEM

7 míst

169

Plánované pobyty v roce 2012

V roce 2012 plánuje občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM uspořádat pobyty uvedené v tabulce, na které se již můžete hlásit nyní. Zálohy na zahraniční pobyty
musí být již uhrazené v tomto roce, jinak nebudeme mít na oznámené termíny místa.
Záloha na každý pobyt je ve výši 2000 Kč. Uvedené ceny jsou pro členy ARCUS – OC a
jejich rodiny. Ostatní hradí o 600 Kč více. Uvedené ceny nejsou dotovány. Pokud se nám
podaří na některý pobyt získat dotaci, oznámíme Vám toto na stránkách www.arcus-oc.
org.
Termín pobytu

Místo pobytu

Cena v Kč

17. 3. - 27. 3.

ČR – Karlovy Vary

vč. plné penze

6.990 Kč

8.5. - 15.5.

Jizerské hory- Montanie - Desná .Souš

S polopenzí
s plnou penzí

2.740 Kč
3.650 Kč

12.5. – 23.5.

Itálie – Palmová Riviera Alba Adriatica

10-denní pobyt
včetně dopravy
bez stravy
4.630 Kč

14.9.- 23.9.

Chorvatsko- Makarská hotel Riviera

S polopenzí
a programem 8.600 Kč
Dítě do 12-ti let na
3. lůžku Cena: 3.990 Kč

28. 10. - 7. 11.

ČR – Karlovy Vary

vč. plné penze
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6.990 Kč

Jizerské hory- hotel MONTANIE – Desná –Souš 2011
Již třetí ozdravný pobyt v roce 2011 pro onkologické pacienty a jejich rodiny se za
odborného doprovodu uskutečnil od 7.4.do 17.4. v Jizerské horách v zařízení Montanie - Desná Souš. Areál byl dříve před renovací provozován jako účelové lázeňsko – rehabilitační resortní středisko, které tak bylo do značné míry uzavřeno veřejnosti. Dne
1.12. 2008 se po renovaci se celý areál otevřel bez omezení nejširší veřejnosti.
Chráněná krajinná oblast Jizerské hory poskytuje ideální prostředí pro zdravý životní styl a Montanie přispívá tím, že je zcela nekuřáckým areálem.
Všechny pokoje, restaurace a společenské prostory s výjimkou baru jsou nekuřácké. Hotel je u chráněného pásma vodního zdroje III. stupně, které je zárukou dlouhodobě kvalitního ovzduší, které je podloženo kontrolní hydrometeologickou stanicí ležící
300 m od hotelu.
Přímo před hotelem je 2,5 km dlouhá asfaltová komunikace kolem přehrady využívaná po celou letní sezónu jako známá trať pro in line bruslaře . V době našeho pobytu
byla silnice uzavřena a tak jsme jí využívali k procházkám kolem přehrady. Před hotelem
začíná řada turistických tras různé délky a náročnosti, z nichž nejoblíbenější je okruh na
Jizerskou louku s návštěvou tamního muzea, rašelinišť a řady míst s kouzelnými výhledy
na horskou krajinu. Muzeum však ještě bylo do konce dubna zavřené a tak jsme viděli,
jak lidé připravují vše pro zahájení další sezóny.
Ubytování v hotelu Montanie (původně Darré), se nám moc líbilo, protože má zcela
renovované pokoje ve třech oddělených objektech. Každý pokoj má svou zcela zrenovovanou koupelnu a WC. Vytápění také je ekologické a tak jsme na pokojích měli radiátory na elektriku a mohli jsme si regulovat teplotu na pokojích podle našeho přání.
Stravování ve formě plná penze bylo skvělé: snídaně formou švédských stolů se
vždy každý den čerstvým výborným pečivem, teplý oběd, teplá večeře a dvě studené
svačiny. Naši kamzíci vždy využili skvělé svačinové balíčky. V prostorách recepce jsme
mohli využívat i zdarma internet.
Vynikající kuchyni hotelové restaurace Montanie 777, která je otevřena jak hotelovým hostům tak denním návštěvníkům od snídaně až po večeři využili i Ti, kteří se
za námi přijeli podívat. Prostředí moderně zařízeného interiéru restaurace si nás získalo svou přívětivou tváří, nekuřáckým prostředím a pozorným personálem. A také naši
účastníci se chtějí zase vrátit na krásné cesty po Jizerských horách a na tůry, které ještě
nestihli. Také v nedalekém Harrachově jsme navštívili Myslivecké muzeum, Sklářské muzeum , Pivovar i s pohledem na skláře, kteří tvořili u pece krásná díla. Jenom Hornické
muzeum mělo ještě přestávku.
Moc děkujeme celému personálu Montanie, který se o nás celou dobu pobytu
vzorně staral.

Chorvatsko – Makarská- penzion Ribar 2011

V termínu od 10.06. – do 19.06.2011 se uskutečnil ozdravný pobyt pro onkologické pacienty a jejich rodiny v penzionu Ribar na Makarské v Chorvatsku. Odjezdními
místy byly: Zlín , Olomouc, Brno a Mikulov. Velmi pohodlným autobusem CK Valaška
jsme v ranních hodinách dojeli do Makarské. Ubytování bylo ve 2 - lůžkových pokojách
s možností 2 přistýlek se sprchou, WC, balkonem a lednicí. Součástí vybavení všech po11

kojů byly polštáře, přikrývky i povlečení. Pokoje měli klimatizaci (za příplatek). Stravování jsme měli zajištěné ve formě polopenze v penzionu. Snídaně byla kontinentální rozšířená a večere - výběr ze dvou menu + polévka, salát, dezert . Pobyt nám začínal večeří
a končil snídaní. V rámci pobytu jsme mohli využívat program Otevírání moře v hotelu
Riviera zdarma. Na webových stránkách www.arcus-oc.org naleznete i video ukázky z
výuky břišních tanců a Zumby, kterou jsme absolvovali na tomto pobytu s Janou Kubínovou. Ta tam také ráno cvičila jógu, odpoledne masírovala a večer ob den zpívala s kapelou. Raději jsme si s ní zatancovali než s chorvatskou skupinou. Také tam byl bohatý
animační program pro děti. Vedoucím pobytu byla Jana Koželská a s lékařem MUDr. Janem Grulichem.
Výhodou tohoto místa byla perfektní organizace CK a místo, kde jsou hory i moře
a dlouhé pláže k kolonádou až do přístavu. Všude plno atrakcí a přitom i klidných míst.
Hotel Riviera je hned u moře, kde jsou i stromy stínící části pláže. Proto, že se nám líbila
doprava, program v hotelu Riviera i ubytování blíže moře, domluvili jsme se s CK na příští rok na ubytování a stravu přímo v hotelu Riviera.

Francouzská Riviéra, Port Grimaund v roce 2011

V termínu od 26.08.-04.09.2011 se uskutečnil ozdravný pobyt pro onkologické
pacienty a jejich rodiny na Francouzské Riviéře v Port Grimaund v zálivu St. Tropez. Ve
3* kempu s vlastní písečnou pláží, nádhernou okolní krajinou a nepřebernou možností
výletů za poznáním a historií se zúčastnilo tohoto pobytu přes naše občanské sdružení
ARCUS – ONKO CENTRUM 23 osob pod vedením Ladislava Bohma a za lékařského doprovodu MUDr.Vojtěcha Smoly, revizního lékaře VZP , pobočka Znojmo. Oblast St. Tropez , která je známá svými léčebnými účinky a je vhodná pro léčení atopických ekzémů
i onemocnění horních cest dýchacích, nejvíce však lákala naše účastníky k odpočinku
a regeneraci sil.
Děkujeme účastníkům za zaslaná poděkování za tento pobyt.

Ozdravný pobyt ve Švýcarsku 2011

V termínu od 16.9. do 25.9.2011 se uskutečnil ozdravný pobyt pro onkologické
pacienty a jejich rodiny ve švýcarském Melchtalu, který se nachází v blízkosti centrálního středu Švýcarska. Pobytu
se za odborného doprovodu
zúčastnilo 44 osob. Hlavní náplní ozdravného pobytu byla
turistika ve vysokohorském
prostředí pod zdravotním dohledem a odborný program
včetně rehabilitačního programu, který ARCUS – ONKO
CENTRUM zajistil po celou
dobu pobytu s MUDr.Milenou
Wittnerovou, PhDr.Martinem
Kořánem se ženou a vedoucí
pobytu Janou Koželskou.
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Ubytování bylo zajištěno v třípatrovém penzionu Widderhuis v malebné horské vesničce Melchtal, která se nachází cca 25 km pod Luzernem v nadmořské výšce 890 m. Penzion je celoročně využíván k ozdravným pobytům alergických dětí a dětí s dýchacími
potížemi, protože se jedná o velice čisté a zdravotně prospěšné prostředí, nejčistší oblast ve Švýcarsku.
I když nám počasí první dny nepřálo, přesto jsme si při cestě do Melchtalu prohlédli Luzern, kde zrovna svítilo sluníčko. Po příjezdu se ti, kteří tu byli poprvé, prohlédli Melchtal - Klášter, salaš, poštu, kostel sv. Niklaus von Flüe se hřbitovem. Angelika nám tradičně pomohla s výletem do Engelbergu a vyjednala i slevy na lanovku pro ty, kteří neměli
Tell Pass. Také jme nezapomněli navštívit Flüeli - Ranft ( rodný dům br. Klause, otcovský
dům, kaplička, kde žil, kaple sv. Karla z r. 1614-1618, Jugendstill - Hotel Paxmontana. Nezapomenutelným výletem byl opět Lauterbrunnen-Mürren , kam jsme jeli našim autobusem z Melchtalu přes Sarnen, Sachsen, Lungen – Brünigpass ( tam jsme na zpáteční
cestě navštívili bazar ). Do Mürrenu jsme jeli lanovkou a pak pěšky podél trati k lanovce do Lauterbrunnenu. Kamzíci již tradičně i za deště vyšli na Rütialp a kapličku Fomat.
Na jezera šli také pěšky a ostatní vyjeli lanovkou na Melchsee – Frut a pak ještě na Boni
Stock . Prošli jsme se kolem jezer, kde jezdil letos i vláček. Návrat pak byl opět lanovkou
do Melchtalu a část sestup pěšky s Kamzíky. I přes náročný program účastníci si zazpívali za doprovodu harmoniky, na kterou hrál prim. MUDr. M. Kořán a na kytaru hrál Karel Klug.
Při cestě zpět jsme si prohlédli Konstanz - Muzeum Mistra Jana Husa a památník,
kde byl upálen, prošli jsme kolem jezera a prohlédli si historické centrum s prim. PhDr.
Martinem Kořánem.
Poděkování za pobyt
Dobrý podvečer paní Koželská.
vím že mnohé již bylo řečeno, přesto bych Vám ráda poděkovala za pobyt ve Švýcarsku. Prohlížení fotek mne znovu uvádí do prožitých minulých dnů zalitých sluncem a naplněných obdivem k zhlédnuté přírodě spolu s úctou k lidem kteří svojí prací zvelebují všechnu
krásu.
Přeji Vám krásné podzimní dny a znovu děkuji za vše hezké. Zdraví A. Halašková

Chorvatsko – VODICE 2011

V termínu od 26.8. do 4.9.2011 se uskutečnil ozdravný pobyt pro onkologické pacienty a jejich rodiny ve Vodici, která se řadí k nejatraktivnějším a nejvyhledávanějším
letoviskům Dalmácie. Nachází se v malebné zátoce 12 km severně od města Šibenik.
Své jméno získalo podle četných pramenů pitné vody v místě a okolí. Stará část města s
malými kamennými náměstíčky a křivolakými uličkami nabízí spoustu obchůdků, taveren a stylových restaurací, které vytváří atmosféru města, veselé, hlučné a přitom čarovné při západu slunce. Dlouhá přírodní štěrková pláž kombinovaná s kamennými moly
obklopená borovými lesy a čistým mořem láká k odpočinku a zábavě. Letovisko Vodice
nabízelo našim účastníkům příjemné promenády, sportovní a kulturní vyžití. Podél pláže bylo možno dojít do malebného přístavního městečka Tribun. Lákavým cílem procházek také byla „marina“ kde kotví řada jachet, výletních a rybářských lodí a oblíbené
tržiště s širokou nabídkou ovoce a zeleniny. Všichni účastníci měli zajištěnou polopenzi
v restauraci hotelu Jadran Plavi: snídaně formou bufetu, večeře servírované menu výběr ze 2 hlavních jídel se salátovým bufetem.
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Karlovy Vary od 25. 10. do 4. 11.2011

Oblíbený pobyt se uskutečnil v lázeňském domě Kolumbus pod Sanatoriem Kriváň –Lázně Bohemia. Ubytování
bylo zajištěno na dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích se sociálním zařízením, televizí, ledničkou a telefonem.
Cena pobytu byla včetně plné penze, při
obědě a večeři byla bohatá nabídka zeleninových salátů. Z velké nabídky jídel
si každý účastník vybal podle své chuti.
Vynikající bylo pití teplých karlovarských
léčivých pramenů.
„Sluníčko přivítalo v Karlových Varech 45 onkologických pacientů se svými rodinnými příslušníky a počasí nám přálo
po celou dobu našeho rekondičního pobytu. Tradičně bylo zajištěno plavání v bazénu
Thermál, kdo si obstaral poukaz FT, chodil na procedury do Alžbětiných lázní. Pěkné počasí lákalo k vycházkám. Moc se nám líbila exkurze v Becherovce, která byla zakončena
filmem o historii a ochutnávkou. Byla to pro nás všechny premiéra, neboť o prázdninách
v muzeum proběhla rekonstrukce. Nechyběla ani informace také o programech ARCUS
– OC a přednáška s MUDr. Daliborem Štamberou nejen o financování léčby pojišťovnami. Stravování, jako vždy, bylo výborné a dostačující. Děkujeme paní MUDr. M. Wittnerové, že nám věnovala svůj volný čas , Marii Svatkové za pomoc s programem, Božence
Špičkové za dovoz věnečků z Pekárny Chodov a Lubošovi Orlichovi za toto zajištění.
						
Vedoucí pobytu Jana Koželská
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Pobyty 2012
Chorvatsko 2012 – Makarská – pavilony hotelu Riviera

Program: Každý den cvičení na posílení páteře, možnost cvičení na pláži, výuka orientálních tanců pro všechny věkové kategorie, zajímavé přednášky na téma: Přírodní
léčba, přírodní kosmetika, výklad karet, numerologie. Zábavné taneční večery při českochorvatské hudbě, zumba. Možnost relaxačních a kosmetických masáží za poplatek.
Město Makarska - srdce Makarské riviéry a turistické Dalmácie. Přístavní městečko s bohatou historií i řadou kulturních památek. Proslula zejména kulisou horského masivu
Biokovo, které se tyčí do výšek nad křištálově modrým mořem i třpytivými oblázkovými
plážemi. Procházka historickým centrem, starobylými kamennými uličkami či širokou
promenádou kolem přístavu slibuje prožít nezapomenutelné chvíle.
Ubytování: hotel Riviera
Pavilony hotelu se nacházejí v blízkosti pláže na začátku letoviska Makarská v rozlehlém parku.
Vybavení - centrální recepce, restaurace, směnárna, gril, pivnice, parkování přímo v areálu. / Ubytování - 2 lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, sprcha, WC. / Pláž krásná oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody. Na pláži je možno zapůjčit si lehátka. Pláž je lemovaná borovicovým hájem, kde je možno relaxovat s příjemném stínu.
/ Sport i zábava - tenisové kurty, hřiště na minifotbal, volejbal, nohejbal, stolní tenis,
vodní sporty na pláži. V centru Makarské - diskotéky, stylové vinárny, animační programy pro děti, dětské hřiště.
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Stravování: polopenze
snídaně - formou bufetu, večeře - hl. jídlo výběrem z menu + salátový bufet + dezert
Doprava: Doprava luxusními klimatizovanými busy. Odjezdová místa z celé Moravy.
Odjezd z Prahy za příplatek 450 Kč za osobu.
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování 7x polopenzi, pobytová taxa, doprava lux busem,
poj. CK proti úpadku, program
CENA NEZAHRNUJE: pojištění léčebných výloh 300 Kč /osoba/ turnus

Itálie - ALBA ADRIATICA

je oblíbené letovisko nacházející se v oblasti Palmové riviéry, kde nejvyšší koncentrace mohutných palem v Evropě propůjčuje této oblasti exotický ráz. Alba Adriatica
leží 100 km jižně od města Ancona s krásnou dlouhou promenádou lemovanou mohutnými palmami, piniovými háji a kvetoucími oleandry. V pozadí letoviska se tyčí pohoří
Gran Sasso vyhlášené národním parkem.
Své služby nabízí kavárny, restaurace a pizzerie, cukrárny s typickou italskou zmrzlinou, spousta obchodů… Ve volném čase lze navštívit sportovní areál s tenisovými kurty
či fotbalovými hřišti, park pro děti, herny s automaty, půjčovny kol a šlapacích čtyřkolek,
procházet se nebo prohánět na kolečkových bruslích či na kolech po překrásné dlouhé
promenádě s mohutnými palmami. Jednou týdně se dopoledne koná velký městský trh
a další menší i nadále přes týden ve večerních hodinách.
Dlouhé písčité pláže s pozvolným vstupem do moře patří k nejčistším a nejkrásnějším v této rekreační oblasti. Mezi převažujícími jsou privátní pláže - placené nabízející plážový servis (lehátka, slunečníky), plážové bary s občerstvením, sportovní zázemí
(hřiště, plážový volejbal, trampolíny…), dětské atrakce, animační programy, sociální zařízení… Naleznete však i volné pláže - neplacené, které jsou však menší a méně udržované.
Alba Adriatica zve své turisty k večerní zábavě v místních diskotékách, barech s karaoke nebo v barech s venkovním posezením...
Sportovní areál pro aerobik a jiné sportovní aktivity vzdálený od domu Etruria
cca 950 m, vhodný pro pobyty se sportovním zaměřením (aerobik, fotbal, tenis, basketbal...). Cvičební plocha s pevným povrchem vhodná pro cvičení aerobiku a jiných forem
cvičení, možnost využití elektrické přípojky.
Kouzlo tohoto letoviska Vás naplní neskutečným množstvím zážitků a vzpomínek.

Významná ocenění 2011

V tomto roce bylo sdružení ARCUS – ONKO CENTRU nominováno na Cenu Mosty a
oceněna zdravotní sestra Marie Čechová ze Znojma, o čemž jsme Vám psali v posledním našeho časopisu. Nyní uvádíme další ocenění členky představenstva ARCUS–OC
- MUDr.Mileny Wittnerové.

Sdružení léčebných lázní udělily ceny

Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech při oficiálním zahajování karlovarské
lázeňské sezony opět předávalo Ceny Sdružení za rok 2010. Cenu obdrželi MUDr. Jaroslav Dolina - in memoriam, bývalý primář sanatoria Richmond, a MUDr. Milena Wittnerová, bývalá primářka sanatoria Thomayer. „Oba za celoživotní zásluhy o rozvoj lázeňství
v Karlových Varech. Ceny byly předány 6. května večer v Karlovarském městském diva16

dle,“ uvedl František Mikeš, tajemník Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech. Milena Wittnerová má lví podíl na tom, že lázeňské domy v celé zemi už dvacet let léčí také
onkologické pacienty.

Byla jsem jako misionář

7. června 2011
Onkologičtí pacienti v lázních? Před pětadvaceti lety tabu. Dnes ale i díky doktorce
Wittnerové normální.
Před pětadvaceti lety jí lékaři dávali tři až pět let života. Jana Koželská onemocněla
rakovinou, diagnóza ji psychicky srazila. Zvláštním řízením osudu se ale ocitla v Karlových Varech, v lázeňském domě Thomayer. Byla jednou z prvních onkologických pacientek v experimentálním programu primářky Mileny Wittnerové. „Paní primářka mi velmi pomohla, v první fázi hlavně psychicky. Dodávala ženám chuť a sebevědomí, od ní
jsme nejvíc čerpaly,“ vzpomíná veselým hlasem na polovinu osmdesátých let.
V Karlových Varech tehdy Jana Koželská strávila pět týdnů. Přístup doktorky Wittnerové byl podle ní revoluční. „Onkologičtí pacienti byli do té doby v lázeňských domech
tabu. Třeba maséři se nás báli masírovat. Přitom u onkologických pacientů velmi záleží
na psychice a na zájmu lékaře,“ říká.
Po svém vyléčení začala Jana Koželská pomáhat jiným. V roce 1993 založila sdružení Arcus-Onko Centrum, které působí po celé republice. Pro pacienty pořádá ozdravné
pobyty, vydává brožury, organizuje přednášky i odborné kongresy.
„Pomáháme onkologickým pacientům a jejich rodinám zvládnout těžké okamžiky.
Nabízíme pomocnou ruku, konzultace, poradenství a další užitečné služby,“ říká Jana
Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové.

Lázeňská revoluce

Doktorka Milena Wittnerová má na svědomí malou lázeňskou revoluci. V roce 1985
začala s úzkou skupinou spolupracovníků zavádět onkologický program do lázeňských
zařízení. Chtěli umožnit pacientům s nádorovým onemocněním, kteří prodělali náročnou onkologickou
léčbu, rehabilitaci v
lázních. Jenže narazili na bariéru odmítání. Prosadit v polovině osmdesátých
let tuto myšlenku zavánělo téměř kacířstvím.
„Někteří zdravotníci byli proti, k
naší snaze se stavěli
velmi negativně. Nevěděli, jak se k onkologickým pacientům
chovat,“ popisuje začátky nové epochy v
MUDr. M.Wittnerová sedí s květinou uprostřed.
lázeňství.
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Odradit se však nenechala. Experiment, pro který získala v Karlových Varech prostor, později potvrdil pozitivní účinky lázeňské léčby na pacienty s rakovinou. Na začátku se ho zúčastnilo padesát lidí, které primářka Wittnerová se spolupracovníky pečlivě
sledovala. Veškerá data zaznamenávali do tabulek. Subjektivní pocity pacientů i objektivní měření.
„Jednoznačně jsme prokázali, že pacienti po onkologické léčbě si v lázních zlepší
fyzickou i psychickou kondici a že mají lepší laboratorní výsledky. Mnozí z nich se dokonce vrátili do práce,“ popisuje lékařka.
Vyhráno ale ještě neměla. „Musela jsem o tom všechny přesvědčit, a tak jsem začala
jezdit a vyprávět. Na výbor onkologické společnosti, na ministerstvo, na kraj. Připadala
jsem si jako misionář,“ směje se.
Cíle nakonec dosáhla až v roce 1991, kdy onkologický program konečně prosadila
do indikačního seznamu pro lázeňskou péči. A navrhla i tabulkové označení pro tento
program - I/1. Všimla si totiž, že seznam indikací trochu překvapivě začíná až dvojkou.
„A tak jsem volnou jedničku využila. Důležité ale je, že se onkologický program prosadil
i v dalších lázeňských zařízeních po zemi. To považuji za svou zásluhu,“ říká bývalá primářka sanatoria Thomayer.
Za celoživotní zásluhy o rozvoj lázeňství v Karlových Varech převzala Milena Wittnerová cenu Sdružení léčebných lázní.
Článek z novin Mladá Fronta, autor Václav Fikar, 7Sedmička.cz Karlovy Vary

ZÁKLADNÍ SYSTÉMOVÁ POCHYBENÍ SOCIÁLNÍ REFORMY

Národní rada pro zdravotně postižené občany usilovné připomínkuje vládní návrhy sociální reformy, proto vás seznamujeme i se zprávou JUDr.Jana Hutaře:
Vládou předložený návrh sociální reformy je tvořen:
1. Zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných dávek
2. Zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
3. Zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů s vyznačením navrhovaných změn.
Zákon o sjednocení nepojistných dávek zahrnuje novelizaci zákona o životním minimu, zákona o sociálních službách, zákona o státní sociální podpoře, a dále dílčí novelizaci dalších předpisů. Z hlediska osob se zdravotním postižením mají největší dopad
změny v zákoně o sociálních službách, z nichž některé se promítají i do zákona o státní
sociální podpoře a o životním a existenčním minimu.
-

Zavedení sociální karty jako platební karty
Podle ustanovení § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů je sociální karta veřejnou listinou, obsahující identifikaci jejího držitele,
a je průkazem TP, ZTP nebo ZTP/P podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Sociální karta má mít tyto funkce: identifikační - pro účely průkazu
oprávněné osoby; autentizační – pro účely ověření oprávněné osoby ve vztahu k jednotnému informačnímu systému práce a sociálních věcí; platební – pro účely sociálních
dávek a dávek v nezaměstnanosti. Je zcela nepřijatelné, aby jakýkoliv identifikační do18

klad umožňoval sledovat platby, místa, částky i strukturu zboží či služeb, které byly kartou placeny. Sociální karta v tomto pojetí je prakticky očipování lidí, je nástrojem, umožňujícím nejhrubší porušování soukromí. Je v rozporu s ustanoveními Listiny základních
práv a svobod, zejména s čl. 1 o svobodě a rovnosti v důstojnosti a právech; čl. 3 a čl. 4,
podle něhož povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích
a jen při zachování základních práv a svobod, mezi něž bezesporu patří svoboda a
rovnost důstojnosti, právo na ochranu důstojnosti a dobrého života, ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a právo na ochranu před
neoprávněným shromaždováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své
osobě. Je evidentní, že zavedení sociální karty tak jak je navrhováno, je v rozporu s rovnými právy občanů i ve smyslu čl. 10 Listiny a čl. 4, zakazujícím zákonnou úpravu, která
by porušovala základní práva a svobody.
Již samo zavedení sociální karty nutně znamená stigmatizaci jejího držitele (viz v diskusích velmi často používaný pojem „socka“). Držitel karty bude nutně, přinejmenším v
části společnosti dehonestován – „i platit za něj musí úřad“. Jde tedy o osobu méněcennou, neschopnou života za podmínek, za nichž žijí a s penězi nakládají ostatní lidé?!

„Listina základních práv a svobod

Čl.1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“
„Čl.3 (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu,
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.
(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních
práv a svobod.
Čl.4 (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při
zachování základních práv a svobod.
(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.
(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy,
které splňují stanovené podmínky.
(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich
podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které
byla stanovena.“
„Čl.10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá
pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a
rodinného života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním
nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“
Zavedení a provoz sociální karty budou bezpochyby finančně velmi náročné. Podle
návrhu má být používána mimo jiné k výplatě dávek v nezaměstnanosti. Podíváme-li se
na měsíční pohyb v této oblasti, např. v průběhu měsíce března 2011, bylo na úřadech
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práce nově zaevidováno 49 463 osob a z evidence úřadu práce odešlo celkem 68 597
uchazečů. Bylo by tedy vydáno 49 463 nových sociálních karet a odebráno 68 597 těchto karet?
Poskytování příspěvku na péči poskytovatelům péče, na rozdíl od současnosti, kdy je příjemcem osoba závislá na péči
Podle navrhovaného znění § 18 se příspěvek vyplácí pečujícím osobám, ať už fyzickým nebo právnickým. Uživateli služby sociální péče tak neúměrně naroste administrativa, spojená s pravidelným měsíčním vyúčtováním příspěvků, neboť si pro účely získání příspěvku bude muset vést evidenci úkonů a výše úhrady a tyto údaje, včetně čísel
účtu poskytovatelů (a to i fyzických osob) bude oznamovat orgánu, který bude příspěvek vyplácet. Zpětný charakter vyplácení příspěvku může vyvolat nejen neochotu
službu poskytovat (a to nejen ze strany osob blízkých, ale i registrovaných poskytovatelů), ale u registrovaných poskytovatelů právě také nárůst administrativní zátěže a problémy s financováním poskytované péče. Dále způsob vyplácení vyvolává otázky, jak se
bude používat příspěvek na mobilitu – pokud jej držitel sociální karty nebude moci získat v hotovosti či jakým způsobem si za pomoci příspěvku bude nakupovat pomůcky.
Výplata příspěvku pečujícím osobám výrazně zhorší příjmovou situaci rodiny. V důsledku započítávání příspěvku na péči do příjmu bude muset nízkopříjmová dvoučlenná rodina vynaložit 30% (a v Praze 35%) z příspěvku na péči na bydlení neboť o tuto částku se
jim sníží výše příspěvku na bydlení v rámci státní sociální podpory. Od III. stupně závislosti pak rodina s nezaopatřeným dítětem se zdravotním postižením přijde i o příspěvek
na dítě. Pro ilustraci 30% činí u osob do 18ti let ve III. stupni závislosti 2 700Kč a 35% 3
150 Kč a u IV. stupně u těchto osob 3 600Kč (30%) a 4 200 Kč (35%). K těmto částkám je
ještě třeba přičíst 500 – 700 Kč podle věku dítěte. Osamělá matka s dítětem ve věku 15
let v Praze tedy přijde o 4 900Kč měsíčně jen na dávkách státní sociální podpory.
Návaznost přiznávání průkazky ZTP, ZTP/P na přiznání příspěvku na péči či
mobilitu
Jak vyplývá z níže uvedených stanovisek expertů jsou navržená kritéria pro stanovení míry závislosti naprosto nepoužitelná. Z tohoto důvodu pochopitelně nemohou
sloužit ani jako podklad pro přiznání průkazů ZTP.
Zásadní změnou jsou nová kritéria pro posuzování míry závislosti z dosavadních 36
úkonů rozpracovaných do 126 činností, má být nově posuzováno jen 10 oblastí závislosti, bez jakéhokoliv dalšího rozpracování. Tato změna je zdůvodněna zavedením Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.
Těchto 10 základních životních potřeb je:
a)
b)
c)
d)
e)

mobilita			
f ) tělesná hygiena
orientace			
g) výkon fyziologické potřeby
komunikace			
h) péče o zdraví
stravování			
i) osobní aktivity
oblékání a obouvání		
j) péče o domácnost.
Již samo použití této klasifikace svědčí o naprostém nepochopení problému.
V tomto směru uvádíme stanovisko dvou největších kapacit v České republice, doc. O.
Švestkové a prof. J. Pfeiffera, kteří k uvedenému problému uvádějí:
20

„Připomínky k nově navrhovanému textu MPSV k posuzování míry závislosti pro
příspěvek na péči v zákonu o sociálních službách
K §8
Takto zdůvodněné 4 stupně jsou nepochopením ICF. Není podstatné při funkčním hodnocení kolik základních úkonu životních jedinec zvládá, ale zda se jeho funkční schopnosti zlepší
s pomůckami, ve facilitujícím prostředí apod.
Je nutné zdůraznit, že osoby v MKF nejsou jednotkami, které jsou klasifikovány, to znamená,
že MKF neklasifikuje lidi, ale popisuje situaci každé osoby v řadě domén vztahujících se ke
zdraví. Kromě toho, popis je vždy tvořen uvnitř spojitostí prostředí a osobních faktorů.
Koncepce MKF mluví o tom, že jedinec má určitou zdravotní kondici a dostává se v důsledku
své disability do tzv. „disabiling situation“. Musíme tedy řešit disabilní situace. Jestliže se člověku dají pomůcky, naučí se s nimi zacházet i ve svém přirozeném prostředí, udělá se evaluace bytu (pracoviště, školy) a návrh na bezbariérové řešení (event. výměna bytu), může člověk i s těžší disabilitou být soběstačný. Faktory prostředí jsou absolutně podstatné. Každá
aktivita se uskutečňuje v určitém prostředí, které má své kvality fyzikální, architektonické,
společenské, etické a ekonomické a organizační. Tím jsou výrazně ovlivněny možnosti zlepšit nebo překonat zdravotní podmínky, které mohou člověka značně determinovat v
jeho výkonnosti. V opačném případě je mohou zhoršovat. Hovoříme o působení facilitačním nebo bariérovém.
Dvě osoby se stejnou nemocí mohou mít rozličný stupeň funkční schopnosti a dvě osoby se
stejným stupněm výkonnosti nemusí mít nezbytně stejné zdravotní problémy. U navrhovaného hodnocení nejde o objektivní hodnocení funkčního stavu.
K§9
Jsou uváděny některé kapitoly dvou domén aktivit a participací – 10 „základních životních
potřeb“, ne všechny, které jsou nutné k dosažení optimální kvality života jedince. .. Ale tak jak
jsou v návrhu uváděny, je není možné hodnotit vzhledem ke kapacitě a výkonu člověka. Aktivita se určuje pomocí kapacity a participace pomocí výkonu člověka.
Kapacita jsou schopnosti člověka bez ovlivnění prostředí. („nahý člověk bez veškerých pomůcek“. Jde o kapacitu osoby bez facilitujících nebo bariérových prvků prostředí, tedy bez
závislosti na prostředí. Výkon je aktuální výsledek efektů prostředí (pomůcky, léky, facilitující nebo bariérové prostředí) na funkční schopnosti člověka. Jde o výkon osoby v aktuálním
prostředí. Jde tedy o závislost na prostředí.
Všechny čtyři komponenty (Tělesné funkce a struktury, aktivity a participace, faktory prostředí) se dynamicky propojují a v různém rozsahu ovlivňují.
V návrhu jde jen o velice zjednodušené obecné pojmy. Jakýkoliv lékař bez multidisciplinárního týmu není schopen posoudit kapacitu a výkon jedince. Takovéto hodnocení by bylo
nefunkční, nekontrolovatelné, neobjektivní (neopakovatelné).
Nejpodstatnější v ICF jsou kvalifikátory, které hodnotí tíži zdravotního postižení (disability).
Jsou stejné pro všechny komponenty i domény, určují stupeň zdraví nebo závažnost problému, Bez kvalifikátoru nemá kód smysl !!!
Kvalifikátory:
0 – znamená, že obtíže v dané doméně nepociťujete, je bez problémů v procentech, to je 0
až 4% „proti odhadované normě“
1 – znamená, že obtíže jsou dobře snesitelné, v procentech je to mezi 5% až 24%
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2 – znamená, že obtíže jsou již zřetelné, v procentech je to 25% až 49%
3 – znamená, že obtíže jsou značné (velké), v procentech je to 50% až 95%
4 – znamená, že obtíže jsou nesnesitelné nebo že funkce je nemožná, v procentech je to 96%
až 100%
Grafické znázornění kvalifikátorů:
0
1
2
3
4
............I...............................I.....................I..............................................I...I
0-4%; 5%24%-49%
49% - 50% 95% 100%
Vyhodnocování funkčních schopnosti jedince musí být multidisciplinární. Je možné využít
zprávu ošetřujícího lékaře, fyzioterapeuta, psychologa, ergoterapeuta apod., nebo využít
rehabilitační multidisciplinární pracoviště. Pracoviště, která budou funkčně hodnotit jedince, musí splňovat minimální věcné a personální standarty a měla by být akreditovaná. Nejde jen o otázku etickou, ale a často především i ekonomickou. Je ověřeno, že špatně organizované a provádění funkční hodnocení je finančně velice náročné a často demoralizující.
V Praze dne 12. 4. 2011
Doc. MUDr. Olga Švestková Ph.D., Prof. MUDr. Jan Pfeiffer DrSc.
Je evidentní, že při stávajícím českého posudkového lékařství, je naprosto vyloučeno,
aby navrhovaná změna měla jakýkoliv pozitivní dopad, ať již na kvalitu posuzování, tak
na jeho objektivitu.
Výše uvedených 10 základních životních potřeb má přitom sloužit i jako kritéria pro
přiznávání průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Pro přiznání průkazů přitom platí, že průkaz TP
se přizná osobám závislým v I. stupni, průkaz ZTP ve II. stupni a ZTP/P ve III. nebo IV.
stupni.
§8
(1) Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
není schopna zvládat tři základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři až pět základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest až sedm základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm a více základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.
(2) Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
není schopna zvládat tři až čtyři základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět až šest základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm až osm základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního sta22

vu není schopna zvládat devět až deset základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní
pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.“
Nárok na průkaz ZTP/P mají také osoby, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu podle
§ 5 odst. 1, tedy osoby starší 1 roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a pravidelně se dopravují; pravidelnou dopravou se
pro tyto účely rozumí doprava několikrát měsíčně.
Zrušení některých kompenzačních příspěvků
Jde o následující příspěvky:
1) Příspěvek pro nevidomé občany ve výši 800 Kč (je určen na úhradu veterinární
péče a krmiva pro vodícího psa);
2) Příspěvek na úpravu bezbariérového bytu ve výši 400 Kč (byty mají větší rozlohu
kvůli vozíkům pro invalidy)
3) Příspěvek na úhradu garáže ve výši 200 Kč;
4) Sociální příplatek pro osoby se zdravotním postižením. Výše příspěvku mohla dosáhnout až částky 2 400 Kč u dítěte do 6 let; 2 940 Kč pro dítě ve věku 6 – 15 let; a 3 375 Kč u
nezaopatřeného dítěte ve věku 15 – 26 let při příjmu na úrovni životního minima. (maximální výše loni zrušeného sociálního příplatku činila 1 125 Kč)
Podstatně se snižuje příspěvek na mobilitu, jehož výše může činit max. 4 800 Kč ročně,
zatímco snížený příspěvek na provoz motorového vozidla činil v letech 2010 a 2011 3
000 Kč u držitelů průkazů ZTP a 7 920 Kč u držitelů průkazů ZTP/P. Výše příspěvku v r.
2009 přitom činila 6 000 Kč u držitelů průkazů ZTP a 9 900 Kč u držitelů průkazů ZTP/P.
Osobám těžce tělesně postiženým a osobám úplně nebo prakticky nevidomým a rodičům dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění hemoblastózou,
kteří nemají nárok na přípěvek na motorové vozidlo, náleží příspěvek ve výši 6 500 Kč.
V případě, že bude poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla, sníží se příspěvek na mobilitu na 2 400 Kč ročně.
Podstatně se sníží i dostupnost pomůcek. Navrhuje se, aby na příspěvek na pomůcky v
ceně do 35 000 Kč neměly nárok osoby, jejichž příjem je rovný či vyšší než 6x životního
minima. Naprosto neřešená je situace, kdy člověk potřebuje takových pomůcek více.
Zavedení krizových opatření jako finančního standardu
Tato věc se týká celkového objemu sociálních dávek. Z důvodu krize byl objem prostředků snížen s účinností pro rok 2010. Snížení dávek, např. příspěvku na provoz motorového vozidla, bylo prodlouženo i na rok 2011. Přestože se jednalo o reakci na aktuální
krizový vývoj, vychází návrh zákona z tohoto objemu, jako by šlo o standardní situaci.
Zavedení ponižujících podmínek jako zákonných náležitostí žádostí
Jde o obecnou podmínku pro žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi,spočívající v požadování prohlášení, že celkové sociální a majetkové poměry žadatele jsou takové, že
mu neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami. Tento požadavek se vztahuje i na společně posuzované osoby, které ovšem podle ustanovení § 8 odst. 2, nedostačuje k prokázání určitých skutečností.
Totéž prohlášení je vyžadováno u příspěvku na bydlení, přestože jde o dávku podmíněnou výší příjmu. Prohlášení je vždy subjektivním názorem určité osoby. Pro posuzování
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validity nejsou stanovena žádná kritéria. To naplno otvírá možnost libovůle udělat z žadatele podvodníka, který chce obrat stát. To je naprosto nepřijatelný přístup.
Mimo rámec sociální reformy, avšak zcela v jejích intencích, pokud se týká vztahu k lidem se zdravotním postižením, považuji za nutné zmínit ještě dvě další mimořádně závažné skutečnosti.
1.

Změna v důchodovém pojištění spočívající v zavedení invalidního důchodu I. stupně způsobila, že velká až drtivá většina poživatelů tohoto typu důchodu se ocitla
ve stavu hmotné nouze, pokud nemají příjem z výdělečné činnosti. Zkrácení doby
evidence na úřadu práce započítávaného do důchodového pojištění za níž nenáleží podpora v nezaměstnanosti ze 3 na 1 rok, pak vede k tomu, že řadě lidí nárok na
důchod vůbec nevznikne.
2. Zcela bez jakékoliv pozornosti došlo k praktické likvidací poradenského systému
pro osoby se zdravotním postižením. Byla zlikvidována síť okresních poraden, které
v roce 2009 poskytly pomoc celkem 21 257 zdravotně postiženým osobám. V současné době jsou ohroženy i poradny na úrovni krajů, kdy nebyly přiděleny dotace
poradnám pro tyto osoby ve 5 krajích (v Libereckém, Karlovarských, Královéhradeckém, Zlínském a Jihočeském kraji). S finančními problémy zápasí i poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, která při 3,54 úvazku poradců poskytla za rok 2010 poradu v celkem 6 732 případech a 5 292 klientům. Vzhledem
k tomu, že opatření, shrnutá v tomto materiálu jsou uplatňována výhradně ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, je jejich diskriminační charakter nad slunce jasný.
Zpracoval: JUDr. Jan Hutař
Sledujte na www.arcus-oc.org další informace z NRZP ČR, kde bude vyhláška MPSV
ČR o posouzení míry soběstačnosti.

Zprávy z Národní rady zdravotně postižených

Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR nám poslal návrh rezoluce Evropského parlamentu o dopadu škrtů ve veřejných výdajích na osoby se zdravotním postižením v Evropské unii. Tuto iniciativu navrhla organizace ENIL, což je Evropská síť nezávislého života. Z návrhu rezoluce je patrné, že obdobné problémy, které v současné době řešíme
v ČR, jsou obdobné i v jiných evropských zemích. Snaha o restrikci prostředků na podporu samostatného života osob se zdravotním postižením může vyústit ke zvyšování
počtu osob, žijících v ústavních zařízen&ia cute;ch. Ve svých důsledcích by to znamenalo obrácení dlouhodobého trendu, který směřoval k podpoře života lidí se zdravotním postižením v přirozené komunitě rodiny a širšího společenství. Z návrhu rezoluce je
zřejmé, že NRZP ČR postupuje správně, pokud obhajuje, aby reformní zákony nebyly restriktivní vůči osobám se zdravotním postižením. NRZP ČR vyjádřila iniciativě ENIL svoji
podporu.
Vážení přátelé, velmi bych přivítal, kdybyste s touto iniciativou seznámili politiky ve
Vašem okolí a informovali je o tom, že veškerá restriktivní opatření mohou ve svých důsledcích být podstatně dražší pro veřejné rozpočty, protože povedou ke zvýšení počtu
klientů v ústavních zařízeních, k snížení úrovně zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a k zhoršení kvality jejich života. Přeji Vám všechno dobré.
S pozdravem Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR
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ARCUS – ONKO CENTRUM, SÍDLO občanského sdružení
Adresa:			
Bankovní spojení:			
Předsedkyně představenstva:
Mobil:			
			
koordinátor			
Mobil:			
			
E-mail:			
Webové stránky:			

Ješov 24, 783 24 Slavětín
GE Money Bank, číslo účtu: 264503824/0600
Jana Koželská
603 533 288 - T-Mobile (8.00 – 14.00 hod.)
777 761 717 - Vodafone
Vladimír Vařeka
603 218 858 (8.00 – 12.00 hod.)
777 761 172 - Vodafone
jana.kozelska.arcus@email.cz
http://www.arcus-oc.org

Informační místo v České Lípě omezilo svoji činnost.

Jak jsme Vás již informovali, z důvodu vážného onemocnění a následného úmrtí paní
Ilsy Pliczkové, která v tomto centru pracovala od jeho počátku, jsme dojednali výdej
pomůcek ve Zdravotnických pomůckách na křižovatce v Moskevské ulici. Protože nám
stále voláte, tak do těchto pomůcek jsme předali většinu pomůcek, které jsme měli v našem onkologickém centru ARCUS. Ženám jsme tak zajistili náhradu výdejního místa.
V prostorách ARCUS – OC bude nadále zachován sklad a archiv dokladů od jeho počátku činnosti od roku 1993. Proto úhrady členských příspěvků přijímáme pouze formou
platby na účet.

ARCUS – ONKO CENTRUM, INFORMAČNÍ MÍSTO ZNOJMO,
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Adresa:

Nemocnice Znojmo p. o. MUDr. Jana Janského 11,
669 02 Znojmo
Kontaktní jméno:
Jarmila Ducká, mobil: 728 916 783
(9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00)
Kontaktní jméno:
Marie Čechová, mobil: 604 967 949 (16.00 – 18.00)
Telefon/fax:
515 215 515
E-mail:
arcus@nemzn.cz
Webové stránky:
http://www.arcus-oc.org
Hodiny pro veřejnost: úterý 14.00 až 17.00

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí a zdraví
v novém roce 2012
ARCUS – OBČASNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS – ONKO CENTRUM
Vydavatel: ARCUS – ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín
Mobil: 603 533 288. E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz.
Webové stránky: www.arcus-oc.org.
Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice. Uzávěrka: 15. 11. 2011.
Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Ješov.
Toto číslo vyšlo díky Vládnímu výboru pro zdravotně postižené – Úřadu vlády ČR.

25

Další sponzoři, kteří nás podpořili v roce 2011

V roce 2011 naše ARCUS – ONKO CENTRUM dále podpořili finančně a patří jím díky:

Vládní výbor pro zdravotně postižené – Úřad vlády ČR
Město Litovel / DIS s.r.o. / Ing. Sameš Milan
Drahorád Jiří / Europoslanec Ing. Jan Březina / Město Litovel
Za materiální pomoc a pomoc formou služeb dále děkujeme:

JEŽEK SOFTWARE Česká Lípa
Obecní úřad Luká / Tiskárna Křupka Mohelnice
Luboš Orlich – Pekárna Chodov / Božena Špičková
Pekařství Růžička Znojmo / a další, kteří nechtěli zveřejnění
V roce 2011 vydal ARCUS-OC s MUDr. Ivanem Kolombem, FEBU, novou publikaci „Rakovina ledviny“,
na kterou také přispěli i samotní pacienti, kteří nechtěli být uvedeni. Přesto jim patří velké díky.

Členské příspěvky. Od 1. 1. 2008 je minimální roční členský
příspěvek 300 Kč. Úhradu členského příspěvku doporučujeme provést bankovním příkazem výhradně na náš níže uvedený účet, kdy variabilním symbolem je rodné číslo člena.
Bankovní spojení ARCUS – ONKO CENTRA: GE Money Bank.
Číslo účtu 264503824/0600. Kdo nezaplatí členský příspěvek
po dva roky, je vyřazen z evidence a nebude už zasílán časopis ARCUS. Platbu členského příspěvku můžete také provést
složenkou viz vzor:
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Makarská 2011
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Švýcarsko 2011
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